
Näistä uutisista Suomen juhlavuosi 
muistetaan: 2017 toi turkoosin järven, 
kauan odotetun länsimetron ja 
epäillyn terroriteon 

Mennyt vuosi muistetaan Suomi100-juhlista, turkoosista järvestä, 

Suomen ensimmäisestä islamistisesta terroriteosta mutta varsinkin 

presidentillisestä, kaikki yllättäneestä vauvauutisesta. 

  

  

HS listasi kaksitoista olennaista uutista Suomesta sen juhlavuodelta 2017. 

 

Avioliittolaki voimaan 
 

 

MAALISKUU.  Suomi siirtyi askeleen tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi 1. maaliskuuta, kun 

samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva laki tuli voimaan. Käytännössä se tuo samaa 

sukupuolta oleville pareille oikeuden yhteiseen sukunimeen ja lapsen adoptioon perheen 

ulkopuolelta. Kansainvälisesti verrattuna Suomi seurasi asiassa muita Pohjoismaita ja läntistä 

Eurooppaa. 

 

Ensimmäisen puolen vuoden aikana lähes 1 600 samaa sukupuolta olevaa paria meni 

naimisiin. Kirkossa asia ei ole ollutkaan niin selvää. Kirkon ratkaisu samaa sukupuolta olevien 

parien vihkimiseen ja kirkon vihkioikeuteen saadaan vasta ensi vuonna. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005108149.html


Pakkopalautukset 

 

 

HUHTIKUU.  Helsinki-Vantaan kentältä nousi tiistaina 4. huhtikuuta lentokone, joka vei 

kymmenen kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta afganistanilaista takaisin kotimaahansa. 

 

Se oli jo kolmas pakkopalautuslento sen jälkeen, kun Suomi ja Afganistan olivat tehneet niitä 

koskevan sopimuksensa, mutta juuri tämä lento sai paljon julkisuutta. Mielenosoittajat 

vastustivat pakkolennätyksiä kentän aidan takana, sosiaalisessa mediassa mielipiteet 

vaihtelivat puoleen ja toiseen. Sisäministeriö vakuutti, ettei Suomi lähetä ketään kuolemaan. 

 

Samanlaisen sopimuksen Suomi on yrittänyt toistaiseksi tuloksetta saada aikaan myös Irakin 

kanssa. 

 

 

Arvostettu presidentti kuoli 

 

 

TOUKOKUU.  Suomen yhdeksäs presidentti Mauno Henrik Koivistokuoli 93-vuotiaana 

perjantai-iltana Meilahden sairaalassa. Hän oli pitkään sairastanut Alzheimerin tautia. 

Hänet haudattiin Hietaniemen hautausmaalle 25. toukokuuta. 

 

Koiviston kuolema sai suomalaiset muistelemaan hänen kahta, Suomea kohti länttä vienyttä 

kauttaan, joiden aikana Suomi muun muassa luopui YYA-sopimuksesta ja jätti hakemuksensa 

Euroopan Yhteisöön, nykyiseen EU:hun. Näiden kahden kauden aikana Suomi myös koki 

hurjan taloudellisen kasvun sekä 90-luvun alun laman. 

 

Koiviston hautajaisista kansan muistoihin jäi kuva, jossa hänen vaimonsa Tellervo 

Koivisto heittää hautaan punaisen ruusun. 

 

 

 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005156330.html
https://www.hs.fi/haku/?query=mauno+henrik+koivisto
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005227210.html
https://www.hs.fi/haku/?query=tellervo+koivisto
https://www.hs.fi/haku/?query=tellervo+koivisto


Kirkastettu järvi 

 

 

TOUKOKUU.  Pieni Littoistenjärvi Varsinais-Suomessa oli koko kevään 

Suomen hämmästellyin järvi, kun se kirkastettiin kemiallisesti turkoosinväriseksi. Tunnelma 

ei tosin kauan kestänyt, sillä jo muutaman viikon päästä se oli jo alkanut taas samentua. 

 

Järven hoitokunta kaatoi sinne 200 tonnia polyalumiinikloridi-kemikaalia, jonka tehtävänä oli 

saostaa vedessä oleva fosfori ja sitoa se järven pohjan sedimentteihin. Järvestä tuli hetkeksi 

akvaariokirkas ja sen vaakanäkyvyys oli uskomattomat 30 metriä. 

 

Prosessi aiheutti odotetusti kalakuolemia, mutta samalla sen rehevöitymistä saatiin kuriin. 

Hanke keräsi kiinnostusta, sillä vastaavia huonokuntoisia järviä on sadoittain. Sen vaikutuksia 

tutkitaan ensi kesänäkin. 

 

 

Perussuomalaisten jakautuminen 

 

 

KESÄKUU.  Lauantaista 10. kesäkuuta tuli erikoinen päivä suomalaisen politiikan 

historiassa, kun ensin perussuomalaiset valitsi puoluekokouksessaan 

puheenjohtajakseen Jussi Halla-ahon, mikä ei monille puolueen jäsenille sopinut, sitten 

perussuomalaiset jakautui kaaosmaisissa tunnelmissa ja Suomi oli hetken hallituskriisissä. 

 

Perussuomalaisista irtaantui ryhmä, joka valitsi nimekseen ensin Uusi vaihtoehto ja sitten 

Sininen tulevaisuus. Siihen siirtyivät kaikki entiset perussuomalaiset ministerit. Sinisten 

kannatus on nyt puolentoista prosentin luokkaa, perussuomalaisten noin kahdeksan 

prosenttia. 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005219321.html
https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-ahon


Putinin vierailu 

 

 

 

HEINÄKUU.  Tavallisesti uutisköyhä heinäkuun loppu sähköistyi torstaina heinäkuun 27. 

päivä, kun Venäjän presidentti Vladimir Putinsaapui presidentti Sauli Niinistön vieraaksi. 

Helikopteri toi Putinin Savonlinnaan, josta ajettiin Hotelli Punkaharjuun. 

 

Putin kertoi, että keskustelut käytiin luovassa ja ystävällisessä ilmapiirissä. Hän sanoi 

antavansa arvoa sille, että Suomi pyrkii kehittämään itsenäistä ja tasapainoista ulkopolitiikkaa. 

Esillä olivat myös pakotteet, Ukraina ja Rosatomin ydinvoimalahanke. Keskustelujen 

jälkeen he matkustivat höyrylaiva S/S Saimaalla Savonlinnaan ja oopperaesitykseen. 

 

 

Turun puukkoisku 

 

 

ELOKUU.  Perjantaina iltapäivällä 18. elokuuta Turussa valmistauduttiin yhteen kesän 

viimeisistä viikonlopuista, kun marokkolainen turvapaikanhakija Abderrahman Bouanane, 

22, puukotti kymmentä ihmistä ja toi Suomeen ensi kertaa islamistisen terrorismin. Kaksi 

naista kuoli ja kahdeksan ihmistä loukkaantui. Poliisi pysäytti teon ampumalla miestä reiteen. 

 

Tapaus, jota tutkitaan muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina, ei ole 

vielä edennyt oikeussaliin. Mies oli valmistanut ennen tekoa jonkinlaisen manifestin ja 

omaksunut Isisin oppeja. Motiiveista kuullaan tarkemmin sitten, kun oikeudenkäynti ehkä 

keväällä alkaa. 

 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putin
https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niiniston
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005304684.html
https://www.hs.fi/haku/?query=abderrahman+bouanane


Presidenttiparin ilouutinen 

 

 

LOKAKUU.  Tasavallan presidentin kanslia yllätti todennäköisesti koko Suomen, kun 

presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ilmoittivat perheenlisäyksestä kanslian 

tiedotteessa maanantaina 9. lokakuuta: ”Kerromme ilouutisen: Jos kaikki sujuu odotetusti, 

perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja 

toivottu”, presidenttipari kertoi. 

 

Pian kanslian internet-sivutkin kaatuivat ja sosiaalinen media täyttyi onnitteluista. Niinistö on 

Suomen historian ensimmäinen presidentti, joka on saamassa virassa ollessaan lapsen. ”Olen 

sanaton sanomistanne, kiitos ei enää riitä; niin paljon, paljon meille kerroitte”, vastasi Niinistö 

Facebookissa onnittelijoilleen kaksi päivää myöhemmin. 

 

 

Raaseporin turma 

 

 

 

LOKAKUU. Raaseporissa koettiin lokakuun 26. tasoristeysturma, joka on moneen vuoteen 

pahin varusmiehiä kohdannut onnettomuus Suomessa. Yli sadan kilometrin tuntivauhtia 

kulkenut juna ja Puolustusvoimien miehistönkuljetusauto törmäsivät vartioimattomassa 

tasoristeyksessä ja kolme varusmiestä kuoli. 

 

Kuljettaja ja kaksi muuta hytissä ollutta varusmiestä ovat kertoneet, etteivät olleet havainneet 

lähestyvää junaa lainkaan. Turma johti siihen, että Liikennevirasto päätti sulkea 

tasoristeyksen, kun Onnettomuustutkintakeskuskin oli sitä vaatinut. Kuljettajaa epäillään 

liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuottamuksesta ja 

vammantuottamuksista. 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/haku/?query=sauli+niinisto
https://www.hs.fi/haku/?query=jenni+haukio
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005401416.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005423556.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005423556.html


Odotettu länsimetro 

 

MARRASKUU.  Harvaa asiaa on odotettu kuten länsimetroa, jonka piti alunperin alkaa 

liikennöidä jo syksyllä 2014. Kun se monien viivytysten ja vitsinväännön jälkeen kolme vuotta 

myöhemmin saatiin liikkeelle Helsingin Ruoholahden ja Espoon Matinkylän väliselle 

osuudelle, ilmassa oli pienen karnevaalin tunnelmaa. Heti avajaispäivänä lauantaina 18.11. 

noin 220 000 ihmistä matkusti sillä. 

 

Länsimetron ensimmäinen vaihe toi kahdeksan uutta asemaa ja myöhemmin valmistuu sille 

vielä jatke Kivenlahteen asti. Metro sisältää myös erikoisuuden: Koivusaaren portaat ovat 

Suomen pisimmät liukuportaat, mittaa on 76,2 metriä. 

 

 

Suomen merkkipäivä 

 

JOULUKUU.  Suomi täytti sata vuotta 6. joulukuuta, eikä sitä voinut olla huomaamatta. 

 

Asia huomioitiin myös maailmalla, kun kymmenet tunnetut tai vielä tunnetummat kohteet 

valaistiin Suomen sinivalkoisin värein. Sinisen tai sinivalkoisen värin saivat ylleen esimerkiksi 

Kristus-patsas Rio de Janeirossa, Colosseum Roomassa, Belemin torni Lissabonissa, San 

Franciscon kaupungintalo ja Globen Tukholmassa. Suomessa isoin valaistu kohde oli Saana-

tunturi, ja moni sai siitä kuvan vieläpä niin, että sen päällä liekehtivät revontulet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005453990.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005478321.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005478321.html


Uusi alkoholilaki 

 

 

JOULUKUU.  Yksi vuoden puhutuimpia lakimuutoksia on uusi alkoholilaki, joka tuo heti 

tammikuun alusta kauppoihin ja kioskeihin vahvat oluet, siiderit, lonkut ja limuviinat. Muutos 

tarkoittaa pieneltä kuulostavaa siirtymistä 4,7 prosentista 5,5:een, mutta kiistelyä on 

aiheutunut sitäkin enemmän muutoksen vaikutus kansanterveyteen. 

 

Eduskunnassa ratkaiseva äänestys joulukuussa päättyi vahvempien alkoholijuomien hyväksi 

vain hyvin pienellä erolla, äänin 98–94. Ironista on, että uusi alkoholilaki mahdollistaa 

vahvojen juomien myynnin 1.1. aamulla kello 9, mikä monella suomalaisella on myös 

suunnilleen se hetki, jolloin tehdään ratkaisuja tipattomasta tammikuusta. 
 

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005491010.html

